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Reguli 

privind 

alegerea reprezentantului formatorilor 

în Consiliul Ştiinţific 

 

- aprobate prin Hotărârea Consiliului Ştiinţific nr. 8/12 aprilie 2011- 

 
 Având în vedere dispoziţiile articolului 104 din Legea nr. 304/2004, potrivit căruia 

„Institutul Naţional al Magistraturii este condus de un consiliu ştiinţific format din 13 membri: un 

judecător al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, un judecător al Curţii de Apel Bucureşti, un procuror de la Parchetul 

de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, 3 

profesori universitari, recomandaţi de Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, Facultatea 

de Drept a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi Facultatea de Drept a Universităţii 

"Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, 3 reprezentanţi aleşi ai personalului de instruire din cadrul 

Institutului, un reprezentant al auditorilor de justiţie, un reprezentant al asociaţiilor profesionale 

legal constituite ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi directorul Institutului Naţional al 

Magistraturii, care face parte de drept din consiliu şi îl prezidează”,  

  

Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii decide ca alegerea 

reprezentatului formatorilor în Consiliul Ştiinţific să se facă potrivit următoarei proceduri: 

 

 

1.  Reprezentantul formatorilor în Consiliul Ştiinţific este ales de Adunarea Generală 

a personalului de instruire din cadrul Institutului (în continuare, „Adunarea 

formatorilor”). 

 Adunarea formatorilor este compusă din totalitatea formatorilor din cadrul 

Institutului, implicaţi în formarea iniţială şi în formarea continuă a judecătorilor şi 

procurorilor, precum şi în formarea formatorilor. 

 

2.  În momentul în care se vacantează un loc de reprezentant al formatorilor în 

Consiliul Ştiinţific, Institutul va proceda la declanşarea procedurii de alegere a unui nou 

reprezentant.  

  Anunţul privind vacantarea locului de formator in Consiliu se va publica pe site-ul 

INM şi se va transmite pe e-mail tuturor formatorilor, de către departamentul de formare 

formatori. Anunţul va cuprinde şi termenul limită in care formatorii interesaţi îşi pot 

depune candidaturile.  

  Termenul prevăzut la paragraful anterior va fi de 15 de zile.  

 

3.  La depunerea candidaturilor, formatorul va ataşa un curriculum vitae şi o scrisoare 

de intenţie. 

 

4.  La expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor,  Institutul – prin grija 

departamentului formare formatori - va publica pe site lista candidaţilor şi, de asemenea, o 

va transmite pe e-mail tuturor formatorilor. 
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5.  În termen de 5 zile de la împlinirea termenului limită pentru depunerea 

candidaturilor se va convoca Adunarea Formatorilor prin indicarea, pe site-ul INM şi prin 

transmitere pe e-mail, a datei si orei la care este convocată Adunarea, a unui număr de fax 

şi a unei adrese de e-mail a Institutului. 

 De asemenea, se va afişa pe site şi se va transmite formatorilor prin e-mail un 

model de buletin de vot care va avea inscripţionate numele tuturor candidaţilor ca şi 

instrucţiunile privind completarea acestui buletin.  

 

6.  Dreptul de vot poate fi exercitat personal sau la distanţă. 

  Vor putea alege votul la distanţă atât formatorii care nu au reşedinţa în Bucureşti cât 

şi formatorii care, din motive obiective, nu se pot prezenta la data şi ora anunţate pentru 

întrunirea Adunării Formatorilor. 

  Formatorul care votează la distanţă poate alege fie să trimită, prin fax, un buletin 

de vot completat şi semnat, inclusiv cu datele sale de identificare, fie să transmită, prin e-

mail, din adresa de e-mail a votantului aflată în baza de date a Institutului, buletinul de vot 

completat, alături de datele de identificare ale votantului.     

  În oricare din situaţiile descrise anterior, formatorul votant va transmite şi o copie a 

actului său de identitate.  

  Formatorul votant poate notifica prin fax Institutul cu privire schimbarea adresei 

sale de e-mail.  

  Votul la distanţă poate fi exercitat numai în ziua indicată pentru votare, până, cel 

mai târziu, cu o oră înainte de ora stabilită pentru întrunirea Adunării Formatorilor şi 

începerea votării. 

 

7.  Întrunirea Adunării Formatorilor şi votarea are loc la sediul INM. 

  Secretariatul Adunării Formatorilor este asigurat de un reprezentant al 

departamentului de formare a formatorilor. 

 

8.  Adunarea Formatorilor este legal constituită în prezenţa a minim jumătate plus unu 

din numărul formatorilor INM. Calculul va avea în vedere şi numărul de buletine de vot 

transmise prin corespondenţă, număr care va fi anunţat la începerea procesului de votare. 

 

9.  Buletinele de vot sunt întocmite şi distribuite de Institut şi vor avea inscripţionate 

numele tuturor candidaţilor înscrişi. 

 

10.  Numărarea voturilor, inclusiv a celor trimise prin corespondenţă, va avea loc în 

prezenţa a doi reprezentaţi ai formatorilor, aleşi prin tragere la sorţi şi un reprezentant al 

Consiliului Ştiinţific.  

 Rezultatul votului va fi consemnat într-un proces-verbal, care se afişează in aceeaşi 

zi pe site-ul INM şi se comunică prin e-mail tuturor formatorilor INM. 

 

11.  Formatorul care întruneşte cel mai mare număr de voturi exprimate va fi declarat 

ales.  

 În cazul în care primii doi candidaţi întrunesc un număr egal de voturi, se va repeta 

votarea pentru departajarea acestora, conform procedurii descrise la pct. 6 şi urm.  
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12.  În situaţia în care Adunarea Formatorilor nu este legal constituită, se organizează un 

al doilea tur de scrutin, în termen de 7 zile de la întrunirea primei Adunări. 

  

13.  Procedura privitoare la alegerea reprezentantului formatorilor in Consiliul Ştiinţific 

se aplică şi pentru organizarea celui de-al doilea tur de scrutin, cu excepţia celei referitoare 

la majoritatea cerută pentru întrunirea Adunării generale. Pentru cel de-al doilea tur de 

scrutin nu mai este necesar un număr minim de votanţi pentru întrunirea valabilă a 

Adunării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit: Ruxandra ANA 

Coordonator Department de  formare a formatorilor 


